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Universidades e faculdades consi-
deradas de excelência iniciaram
recentemente uma briga para con-
trolar os estágios – às vezes, ten-
do como oponentes seus próprios
alunos.Regras rígidas, como limi-
te de horas trabalhadas, acompa-
nhamento do professor e proibi-
ção da experiência profissional
nos primeiros anos do curso estão
se tornando comuns. A intenção é
fortalecer a formação acadêmica
durante a graduação e retardar o
início dos estágios, caracteriza-
dos, emalguns casos, comoexplo-
ratórios e ineficientes.

AFaculdade de Economia,Ad-
ministração e Contabilidade da
Universidade de São Paulo (FEA/
USP) aprovou no mês passado
normas que criam a disciplina de
supervisão de estágio, em que ca-
daprofessor terá um grupo dealu-
nos sob sua responsabilidade.
Além disso, estudantes de Econo-
mia e Contabilidade só poderão
estagiar depois de atingir 50%
dos créditos do curso; para os de
Administração são necessários
25%. As cargas horárias devem
ser de 20 horas semanais.

“É preciso diferenciar estágio
de trabalho”, diz a diretora da
FEA, Maria Tereza Fleury. Ela
defende que o estágio seja vincu-
lado à proposta do curso. Durante
a faculdade, acrescenta, émais im-
portante que o jovem se envolva
em atividades estudantis, empre-
sas juniores e iniciação científica.
“Temos uma idéia mais correta
da profissão quando entramos no
mercado”, sustenta a aluna do pri-

meiro ano do curso de Adminis-
traçãodaFEAGabriela deCamar-
go. Ela aprova o controle da carga
horária do estágio, mas diz que já
gostaria de estar trabalhando.

Segundo a lei, as instituições
podem interferir nos estágios de
seus alunos, já que os contratos só
sãoválidos se assinados pela esco-
la. Na Faculdade Ibmec, isso só
acontece no último ano de curso.
“As empresas questionam, os alu-
nos reclamam, mas não abrimos
mão da nossa carga horária de au-
las”, diz a gerente de desenvolvi-
mento de carreira do Ibmec, Ja-
queline Giordano. “Há empresas
que recrutam talentos para usá-
los como mão-de-obra barata.”

TESE E INTERCÂMBIO
A Faculdade de Direito do Largo

São Francisco, a partir deste ano,
passou a exigir uma tese no fim
do curso e a estimular os alunos a
participarem de intercâmbios
com outros países. Uma das ra-
zões das medidas é a forte oposi-
ção que o diretor Eduardo Marchi
faz aos estágios. “Já que não dá
para proibir, intensificamos os es-
tudos e tentamos retardar a entra-
da no mercado de trabalho.”

Marchi defende que os está-
gios sejam feitos apenas depois
do término da graduação em Di-
reito, como ocorre comas residên-
cias médicas. “Em nenhum país
desenvolvido e nem na Argentina
há estágio em Direito.” Na São
Francisco, ao chegar ao quinto
ano, cerca de 90% dos alunos já
estão fazendo estágios. “Com 8
horas no trabalho, mais 6 horas de

aula, quando o estudante vai
poder estudar?”, questiona. No
anoquevem, aFundaçãoGetú-
lio Vargas inicia as aulas em
sua escola de Direito já com
uma política que permite o es-
tágio apenas no quarto ano.
Até lá, o novo curso é dado em
período integral. “Os alunos
costumam achar que apren-
demmais no estágio que na es-
cola”, diz o vice-diretor Paulo
Goldschmidt.

“Eu só modificava os dados
das petições”, diz o estudante
de Direito Luís Eduardo Rett,
de22anos, sobre seuúltimoes-
tágio. O horário de trabalho
acabava às 18 horas, mas, mui-
tas vezes, era solicitado a ir ao
Fórum depois do expediente.
“Quando eu tinha prova na fa-
culdade e pedia para sair mais
cedo, era repreendido”, conta.

Segundo números do Cen-
tro de Integração Empresa Es-
cola (CIEE), 64% dos jovens
que fazem estágios são contra-
tados pela empresa. “Hoje é
muito difícil conseguir um em-
prego sem alguma experiência
no mercado”, diz o presidente
executivo Luiz Gonzaga Ber-
telli. Ele afirma que a maioria
das 150 mil empresas parcei-
ras da instituição pedem que
os estagiários trabalhem por,
no mínimo, seis horas diárias.
“A empresa funciona como
um prolongamento da escola”,
defende. Bertelli ainda acres-
centa que suas pesquisas mos-
tram que 60% dos estudantes
utilizam o dinheiro ganho no
estágiopara pagar amensalida-
de da faculdade. ● Colaborou:
Claudia Ferraz
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Com o Protocolo de Kyoto pres-
tes a entrar em vigor, o Brasil vi-
ve um momento de comemora-
ção, sobre as perspectivas de parti-
cipação no mercado de créditos
de carbono, e de dúvidas, sobre
suas futuras responsabilidades no
combate ao aquecimento global.
Apesar de não ter metas obrigató-
rias para reduçãode emissões nes-
se primeiro momento, especialis-
tas acreditam que dificilmente o
País escapará de um compromis-
so para o segundo período de vi-
gência do protocolo, a partir de
2012. O que obrigaria, na prática,
a uma redução significativa do
desmatamento na Amazônia.

O futuro brasileiro dentro do
protocolo foi o tema central de
um encontro ontem na Fundação
Getúlio Vargas (FGV), promovi-
do pelo Centro de Estudos em
Sustentabilidade (CES) da insti-
tuição e pelo Observatório do Cli-
ma. “Se o Brasil assumir metas,
não sei por ondevai fazer essas re-
duções”, disse Thelma Krug, pes-
quisadora do Instituto Nacional
de Pesquisas Espaciais (Inpe).
“Não será um tarefa simples. O
que se vê éuma ineficiência histó-
rica de se reduzir os desmatamen-
tos na Amazônia – e não é por fal-
ta de vontade política.”

Ao contrário do que ocorre nos
países industrializados, onde as
emissões ocorrem pela queima de
combustíveis fósseis, a maior par-
te das emissões de gases do efeito
estufa no Brasil provém da perda
de cobertura vegetal, que libera
para a atmosfera o gás carbônico

estocado nas árvores e no solo.
“Essa é a opção que o Brasil tem
para reduzir”, disse o pesquisador
CarlosNobre, doCentro dePrevi-
são do Tempo e Estudos Climáti-
cos do Inpe. “A matriz energética
doPaís não temfolga parauma re-
dução significativa de emissões.”

As metas do protocolo foram
baseadas na contribuição históri-
ca de cada país para o acúmulo de
gases na atmosfera. As nações
mais industrializadas, portanto, re-
ceberam obrigações maiores, en-
quanto os países em desenvolvi-
mento ficaram isentos de qual-
quer obrigação imediata. Esse ce-
nário, entretanto, poderá mudar
na segunda etapa de negociação.

“Acredito que haverá uma
pressão crescente para que os paí-
ses em desenvolvimento assu-
mam compromissos”, disse o di-
retor do Instituto Socioambiental
(ISA), Marcio Santilli. “Se os paí-
ses em desenvolvimento não as-
sumiremmetas, vai ser muito difí-
cil convencer os países industriali-
zados a assumirem novos com-
promissos”, prevê Fabio Feld-
mann, ex-secretário-executivo
do Fórum Brasileiro de Mudan-
ças Climáticas.

Umdosproblemas centrais nes-
sa negociação é a dificuldade em
se determinar a contribuição indi-
vidual de cada país para o aqueci-
mento global. O inventário brasi-
leiro de emissões, que deverá ser
divulgado na próxima Conferên-
cia das Partes (COP) da Conven-
çãoQuadro deMudançasClimáti-
cas, em Buenos Aires, no mês
que vem, trará dados de 1994. Se-
gundo Nobre, a contribuição his-
tórica do Brasil para o efeito estu-
fa é de menos de 1%.●
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